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HOOFDSTUK 3 

GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BAN IN 
HET OUDE TESTAMENT  

 
De moderne aandacht voor de ban in de wetenschappelijke exegese begint 
in feite met Von Rads Der Heilige Krieg im alten Israel uit 1951, waarin hij 
de ban noemt als het hoogtepunt en tegelijkertijd de afsluiting van de door 
hem gereconstrueerde 'heilige oorlog'.326 Hoewel Von Rads ontwerp van de 
'heilige oorlog' later door velen bekritiseerd is en tegenwoordig door nie-
mand meer geheel wordt gevolgd,327 heeft zijn karakterisering van de ban als 
hoogtepunt van de 'heilige oorlog' grote invloed gehad op de latere analyses 
en exegeses van de ban.  
In feite zijn er slechts twee grote monografieën over de ban in het Oude 
Testament verschenen; het proefschrift van C.H.W. Brekelmans in 1959,328 
en in 1991 het op een proefschrift gebaseerde boek van P.D. Stern.329 Het 
meeste materiaal over de ban wordt gevormd door artikelen, of gedeeltes in 
meer algemene boeken over oorlog en oorlogshandelingen in het Oude Tes-
tament of het oude Nabije Oosten. Het grootste deel van dit materiaal over 

 
326 G. von Rad, Der Heilige Krieg im alten Israel, ATHANT 20, Zürich 1951, p. 13. In de-

ze zeer bekende studie componeert von Rad uit verschillende elementen 'de heilige oorlog' 
zoals die in het oude Israel zou hebben bestaan. De kenmerken van deze 'heilige oorlog' wor-
den samengesteld uit zeer verschillende bijbelse teksten, waardoor niet een van de bijbelse 
oorlogsverhalen aan alle criteria van 'de heilige oorlog' voldoet.  

327 O.a. M. Weippert, '''Heiliger Krieg' in Israel und Assyrien; Kritische Anmerkungen zu 
Gerhard von Rads Konzept des 'Heiligen Krieges im alten Israel''', in ZAW 84 (1972), p. 460-
493. Een overzicht van de receptie van von Rads 'Heilige Krieg' geeft B. Ollenburger, 'Gerhard 
von Rad's Theory of Holy War', in de inleiding op de engelse vertaling: G. von Rad, Holy War 
in Ancient Israel (vert. M.J. Dawn), Grand Rapids 1991, p. 1-33. 

328 C. H. W. Brekelmans, De �erem in het Oude Testament, Nijmegen 1959. Zijn artikel 
´Le �erem chez les prophètes du royaume du Nord et dans le Deutéronome´, in J. Coppens, A. 
Descamps, E. Massaux (eds.), Sacra Pagina. Miscellanea Biblica Congressus Internationa-
lis Catholici de Re Biblica I,  BEThL 12/13, Leuven 1959, p. 77-83 en zijn artikel ´�erem, 
Bann´, in E. Jenni, en C. Westerman (eds), THAT I, München 1971, p. 635-639 zijn eveneens 
op dit werk gebaseerd. 

329 P.D. Stern, The Biblical �erem. A Window on Israel's Religious Experience, Brown 
Judaic Studies 211, Atlanta (GA) 1991. 



 

108 

de ban in het Oude Testament wijkt niet werkelijk af van de visies in beide 
grote monografieën of het veelvuldig geciteerde woordenboekartikel van N. 
Lohfink.330 Ik zal mij hier daarom beperken tot het weergeven van de drie 
toonaangevende visies (Brekelmans, Stern en Lohfink) en enkele afwijkende 
visies op de ban in het Oude Testament. 

 

DE VISIE VAN C. H. W. BREKELMANS 

De dissertatie van C. H. W. Brekelmans uit 1959, verdedigd aan de Katho-
lieke, tegenwoordig Radboud universiteit te Nijmegen, is nog steeds de 
toonaangevende monografie over de Mrx in het Oude Testament.331 De 
waarde van met name het filologische onderzoek van Brekelmans staat nog 
steeds buiten kijf.332 Dit filologisch onderzoek valt uiteen in twee gedeeltes: 
het buitenbijbelse en het bijbelse materiaal. Brekelmans ziet in het buiten-
bijbelse materiaal een zeer gevarieerd betekenisveld voor de stam Mrx.333 
De meeste buitenbijbelse teksten waarin Mrx voorkomt hebben een min of 
meer duidelijk verband met 'heiligheid'. De betekenis van de stam varieert 
dan van heiligdom, grafwijding, tot afgrenzing van het heilige of het verbo-
dene, etc.  
Als de andere Semitische volkeren überhaupt een instelling als de Bijbelse 
Mrx kenden, gebruikten zij daarvoor in geen geval de stam Mrx. Slechts in 
het geval van de Moabitische Mesha-stèle drukt de stam Mrx de vernieti-
ging van een vijand uit. De Mesha-stèle vormt dan ook de uitzondering 
binnen het buitenbijbelse materiaal dat door Brekelmans werd onderzocht.  

 
330 N. Lohfink,  Mrx', ThWAT III, p. 192-213. 
331 Vele van de latere artikelen en onderzoeken naar de ban baseren zich nog steeds gro-

tendeels op het met name filologisch zeer gedegen onderzoek van C.H.W. Brekelmans. Ook 
Stern, de auteur van de meer recente monografie over de ban baseert zich nog grotendeels op 
Brekelmans en vult deze in veel gevallen slechts aan met nieuwer materiaal. 

332 (Een deel van) het theologische gedeelte van Brekelmans dissertatie alsook een deel van 
de exegese zijn uiteraard verouderd. Toch moet worden opgemerkt dat, afgezien van het 
uitstekende filologische werk, Brekelmans met zijn dissertatie juist op het theologische en 
exegetische vlak baanbrekend werk heeft verricht, zeker tegen zijn achtergrond als rooms-
katholiek priester in 1959. Vgl. o.a. Brekelmans, De �erem, 'Theologische nabeschouwing', p. 
171-184. 

333 Brekelmans onderzoekt het Zuid-Arabisch, Arabisch, Nabatees, Palmyreens, de Arame-
se papyri van Elefantine, het Moabitisch, Ugaritsch, Fenicisch en Akkadisch op het voorko-
men en de betekenis van de stam Mrx. Brekelmans, De �erem, p. 17-36. 
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Naast zijn filologische onderzoek van het buitenbijbelse tekstmateriaal en 
zijn behandeling van de oudtestamentische teksten waarin Mrx hif'il voor-
komt, onderwerpt Brekelmans ook achtereenvolgens Hettitische, Mesopo-
tamische, Egyptische, Romeinse en Germaanse oorlogsgebruiken aan een 
onderzoek. Hij concludeert hieruit dat de Mrx zoals die ons uit de Bijbel 
bekend is, inderdaad slechts een zakelijke en taalkundige parallel heeft bij 
de Moabieten. Wel zijn soortgelijke gebruiken bekend bij andere volkeren. 
Dit is voor Brekelmans van belang omdat dit de bijbelse Mrx als het ware 
uit haar isolatie haalt. Hierdoor is een beter begrip van de instelling van de 
Mrx in de (ontstaans-) geschiedenis van de bijbel en het godsvolk moge-
lijk.334 
Bij de behandeling van het Bijbelse materiaal concentreert Brekelmans zich 
voornamelijk op het nomen. Deze voorkeur voor het nomen wordt veroor-
zaakt doordat Brekelmans het verbum Mrx beschouwt als een denominati-
vum van het nomen.335 De betekenis van het verbum is volgens hem steeds 
afhankelijk van de betekenis van het zelfstandig naamwoord.336 Dit wordt 
ondersteund door het feit dat de qal-stam van het verbum niet voorkomt. In 
plaats daarvan wordt een omschrijving gebruikt, zoals Mrx hyh. Ook het feit 
dat het verbum Mrx slechts in de causatiefstammen (hif'il, hof'al) voorkomt 
wijst volgens Brekelmans op de denominatieve oorsprong van het ver-
bum.337 
Mrx was van oorsprong een zogenaamd nomen qualitatis, een nomen 
waarmee een bepaalde eigenschap wordt aangeduid.338 Vanuit dit nomen 
qualitatis heeft zich vervolgens het nomen concretum ontwikkeld;339 datgene 
dat Mrx is. Tenslotte heeft Mrx zich in de visie van Brekelmans verder 
ontwikkeld tot een technische term voor bepaalde gaven aan YHWH. 

 
334 Brekelmans, De �erem, p. 128-145.  
335 Het verbum komt in het OT uitsluitend in de causatieve vorm voor (hif'il 48x en hof'al 

3x). Brekelmans, De �erem, p. 42-43. 
336 Brekelmans ontleent dit aan N. H. Snaith, The distinctive ideas of the Old Testament, 

Londen 19452, p. 22. 
337 Brekelmans, De �erem, p. 42-43. 
338 Brekelmans ziet de Mrx als nomen qualitatis in Deut. 7:26; Joz. 6:17; Lev. 27:21; 

1Kon. 20:42; Jes. 34:5 en Mal. 3:24. Dit nomen qualitatis wordt vervolgens onvertaald gelaten 
in de rest van het proefschrift. Brekelmans, De �erem, p. 45-47. 

339 Brekelmans baseert dit op o.a.  Deut. 13:18; Joz. 6:18; 7:1, 12, 13; 1Sam. 15:21. Bre-
kelmans, De �erem, p. 47 
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De hof'al stam van het verbum Mrx komt volgens Brekelmans steeds voor 
met betrekking tot het vaststellen van een straf. 340 Hij kwalificeert deze 
teksten dan ook als juridische teksten.  
Het verbum hif'il van Mrx wordt volgens Brekelmans altijd gebruikt in 
verband met oorlog. Brekelmans deelt de teksten waarin het verbum Mrx 
hif'il voorkomt in op basis van hun context. Ten eerste onderscheidt hij de 
teksten waarin Mrx hif'il voorkomt in wetsbepalingen met betrekking tot 
oorlog.341 Ten tweede wordt het verbum gebruikt in profetische teksten, 
waarin de Mrx als straf wordt voorgesteld.342 Alle overige teksten waarin het 
verbum Mrx hif'il voorkomt zijn verhalen met betrekking tot de uitvoering 
van Mrx in een oorlogssituatie. 
Het subject van Mrx hif'il in een oorlogscontext is vrijwel altijd Israël.343 
Slechts in acht van de eenenveertig teksten zijn niet-Israëlieten het subject 
van Mrx hif'il.344 De oorlogs-Mrx wordt altijd voltrokken aan mensen, die 
meestal worden gedood met het zwaard. Naast de radicale vorm van de 
Mrx, waarbij zowel mensen, vee als  buit vernietigd worden en de stad ver-
woest wordt ziet Brekelmans ook een beperkte Mrx, waarbij alleen de men-
sen vernietigd worden maar het vee en de buit gespaard blijven.345  
Daar waar Brekelmans voor het buitenbijbelse materiaal steeds een 'religi-
euze' betekenis vond, is hij van mening dat de religieuze betekenis van Mrx  
in het Oude Testament vrij snel is afgevlakt tot een profane betekenis.346 Dit 
baseert hij onder meer op het feit dat de verbinding van Mrx hif'il met 
leYHWH (hwhyl) nooit voorkomt in de teksten over de oorlogs-Mrx. Dit is 

 
340 De hof'al van het verbum Mrx komt slechts driemaal voor in het Oude Testament, in 

Ex. 22:19; Lev. 27:29 en Ezr. 10:8. 
341 Deut. 7:2; 13:16 en 20:17. 
342 Jes. 34:2; Jer. 25:9; 50:21, 26; 51:3. 
343 In deze gevallen betreft het echter niet altijd het hele volk Israël. Ook enkele stammen 

(Richt. 1:17; 1Kron. 4:41) of zelfs de leiders van het volk (Jozua; Joz. 8:26; 10:1, 28, 35, 37, 
40; 11:12, 21; en Saul in 1Sam. 15:3, 8, 18, 20) kunnen subject zijn van Mrx hif'il.  

344 Assyrische koningen zijn driemaal het subject van Mrx hif'il, in de parallelteksten 
2Kon. 19:11; 2Kron. 32:14; Jes. 37:11. In  2Kron. 20:23 zijn de Ammonieten en de Moabieten 
het subject van Mrx hif'il en in Dan. 11:44 betreft het volgens Brekelmans Antiochus Epifa-
nes. Tot slot noemen Jer. 50:21, 26; 51:3 een volk/volken die Babel zullen vernietigen als het 
subject van Mrx hif'il. YHWH is in Jes. 34:2 en Jer. 25:9 het subject van Mrx hif'il. Brekel-
mans, De �erem, p. 49. 

345 In het geval van Richt. 21 blijven ook de maagden gespaard. 
346 Overigens gaat Brekelmans nergens dieper in op deze veronderstelde 'religieuze' bete-

kenis van Mrx in het Oude Testament (evenmin als von Rad dat doet in Der Heilige Krieg).  



 

111 

des te opvallender omdat de Mesha-stèle wel spreekt over 'heherim le Ke-
mosh'.347 
Brekelmans herkent slechts in Num. 21:2-3, Joz. 6:21 en 1Sam. 15 de oor-
spronkelijke religieuze betekenis van Mrx hif'il. Al in het boek Deuterono-
mium is de betekenis van Mrx in principe profaan en betekent niets anders 
meer dan 'vernietigen', 'uitroeien'. Mrx heeft dan geen inherente godsdien-
stige functie meer, maar krijgt nog slechts een religieuze lading door het feit 
dat de Mrx voltrokken wordt om de religie in Israël zuiver te houden. Bre-
kelmans meent dat de oorspronkelijke betekenis van Mrx hif'il op de achter-
grond meespeelt in de voorkeur van Deuteronomium om de uitroeiing van 
de volkeren van het land uit te drukken. Brekelmans schetst de opvatting 
van Deuteronomium als volgt: 
 

'de uitroeiing van de bevolking van Kanaan en van afvallige Israëlitische ste-
den dient met consequente strengheid te geschieden om ieder gevaar van af-
goderij en syncretisme uit de weg te ruimen. Dit gevaar is een van de voor-
naamste bekommernissen van Deut., en het gehele boek door keren de waar-
schuwingen daartegen terug, zodat het overbodig lijkt hier naar bepaalde 
plaatsen te verwijzen. Daarmee is gegeven dat de eis tot doorvoering van de 
�erem een middel is om de zuiverheid van de godsdienst te bewaren, en daar-
in is voor Deut. de zin en betekenis van de �erem gelegen.'348 

 
Brekelmans ziet een ontwikkeling van een heilige oorlog waarvan Mrx hif'il 
een vanzelfsprekend religieus onderdeel was, tot een godsdienstoorlog waar-
binnen Mrx hif'il (nog) een (overigens sterk gewijzigde) rol speelt. Hieruit 
ontwikkelt zich de deuteronomistische betekenis.349 De betekenis van de 
'oorlogs-Mrx' is buiten de deuteronomistische teksten eveneens vervlakt tot 
een profane betekenis.350 Tot slot ontwikkelde zich dan de uitsluitend profa-
ne opvatting van Mrx hif'il waarin geen enkel religieus aspect van de oor-
spronkelijke betekenis van Mrx hif'il meer meespeelt.351  

 
347 Dit is opvallend omdat volgens Brekelmans de Mesha-stèle de enige buitenbijbelse pa-

rallel is waarin het verbum Mrx hif'il op dezelfde wijze wordt gebruikt als in de oudtestamen-
tische teksten. Brekelmans, De �erem, p. 51. 

348 Brekelmans, De �erem, p. 73. 
349 Deze betekenis ziet Brekelmans terug in Deut. 2:34; 3:6; 7:2; 13:16; 20:17; Joz. 2:10; 

8:26; 10:1, 8, 35, 37, 39, 40; 11:11, 12, 20, 21 en  1Kon. 9:21. Brekelmans vermoedt in Richt. 
21:11 eveneens de deuteronomistische betekenis van Mrx hif'il. 

350 Brekelmans, De �erem, p. 51, 69-81, 153-163. 
351 De profane betekenis treft Brekelmans aan in 2Kon. 19:11; 1Kron. 4:41; 2Kron. 20:23; 

32:14; Jes. 34:2; 37:11; Jer. 25:9; 50:21, 26; 51:3 en Dan.11:44. 
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Slechts drie van de teksten die worden ingedeeld bij de categorie van de 
oorlogs-Mrx gaan volgens Brekelmans terug op een werkelijke historische 
toepassing van de Mrx.352 Daarnaast zijn er teksten waarin een deuterono-
mistische visie op de Mrx naar voren komt. Daaraan kunnen echter geen 
conclusies over de historische toepassing ervan worden verbonden. Ook 
komt de oorlogs-Mrx voor in wet- of profetische teksten. Hierbij worden 
geen historische feiten vermeld of ingesloten. Tenslotte kan de oorlogs-Mrx 
ook voorkomen in historische teksten. De term wordt dan echter in een zo 
afgezwakte betekenis gebruikt dat niet langer gesproken kan worden van een 
'echte' oorlogs-Mrx.  
De betekenis van de 'oorlogs-Mrx ' duidt Brekelmans als volgt:  

'In gevaarlijke situaties en bij moeilijke ondernemingen wijdt men de vijand 
en (of) de buit aan Jahweh, om Hem te bewegen zijn hulp te verlenen en de 
overwinning te schenken. Uit niets blijkt dat men dit deed uit vrees voor de 
gevaarlijke krachten der vijanden. De God aan wie men de vijand wijdt, is on-
getwijfeld de God van Israël.'353 

 
Tegelijkertijd was de voltrekking van de oorlogs-Mrx na de zege een uiting 
van dankbaarheid tegenover de God die de zege mogelijk gemaakt had.  
Binnen de oorlogs-Mrx maakt Brekelmans onderscheid tussen een �erem 
oblationis en een �erem abominationis. Onder de �erem oblationis verstaat 
hij het wijden van de vijand en eventueel de buit aan de God. De �erem 
abominationis heeft een besmettelijke werking. Dit houdt in dat een ieder 
die zich aan de Mrx (nomen concretum!) vergrijpt, zelf Mrx wordt.354  
De oude oorlogs-Mrx raakte volgens Brekelmans vermoedelijk al in de 
vroege koningstijd buiten gebruik. Daarna dringen nog slechts de profeten 
op de voltrekking van de oorlogs-Mrx aan.355 De profeten wenden de 'oude' 
oorlogs-Mrx aan in hun strijd tegen het syncretisme dat de Israëlitische 
godsdienst in hun ogen bedreigde. De oorlogs-Mrx wordt hierdoor niet meer 
dan een middel om de YHWH-religie zuiver te houden. In de ogen van 
Brekelmans zijn de profeten er echter niet in geslaagd hun gebruik van de 
oorlogs-Mrx ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.356  

 
352 Num. 21, Joz. 6 en 1Sam. 15. Brekelmans kwalificeert de hier beschreven oorlogen als 

aanvalsoorlogen. 
353 Brekelmans, De �erem, p. 160. 
354 Joz. 7. 
355 1Sam. 15, 1Kon. 20:35-42 
356 Brekelmans, De �erem, p. 162. 
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Als de opvatting van de profeten over de oorlogs-Mrx vervolgens wordt 
overgenomen door Deuteronomium en de deuteronomistische literatuur, is 
de oorlogs-Mrx nog slechts louter theorie. Deze theorie heeft grote invloed 
uitgeoefend op de separatistische neigingen van met name de post-exilische 
Joodse gemeenschap. Het gaat hierbij niet langer over een echte oorlogs-
Mrx, maar over een radicale godsdienstige houding.357   
De overige teksten waar sprake is van de oorlogs-Mrx kennen slechts een 
profane betekenis van Mrx. Het zijn meestal deze gevallen waarin niet-
Israëlieten de oorlogs-Mrx voltrekken. Brekelmans wijst erop dat de oor-
logs-Mrx in deze teksten steeds voorkomt met andere verba die weliswaar 
een radicale, maar zeker geen godsdienstige betekenis hebben. 
Naast de oorlogs-Mrx onderscheidt Brekelmans ook de Mrx als straf. Deze 
vorm van Mrx staat van het begin af aan in dienst van de YHWH-religie als 
maatregel tegen ontrouw jegens YHWH.358 Brekelmans beschouwt deze 
vorm van Mrx dan ook als een 'specifieke Israëlitische instelling', die buiten 
Israël niet voorkomt.359 Of deze vorm van Mrx zich al dan niet ontwikkeld 
heeft vanuit de oorlogs-Mrx is niet te achterhalen. 
Tot slot herkent Brekelmans ook het concept van de Mrx als gave. Deze 
komt slechts voor in late, priesterlijke teksten.360 De Mrx als gave heeft de 
vorm van een gelofte. Door de Mrx-gelofte wordt iets gewijd aan een hei-
ligdom, waarbij iedere vorm van loskopen is uitgesloten. Dit laatste is het 
gevolg van het zgn. 'hoogheilig' karakter van deze gelofte. De Mrx als gave 
heeft zich vermoedelijk binnen of vanuit het priesterlijke recht ontwikkelt. 
Brekelmans acht het onwaarschijnlijk dat de oorlogs-Mrx en de Mrx als 
gave naast elkaar hebben bestaan. Het is evenwel mogelijk dat de laatste 
zich heeft ontwikkeld vanuit de oorlogs-Mrx. 
Tot slot plaatst Brekelmans de oorlogs-Mrx 361 in de context van de wereld 
van Israël. Een juiste waardering van de Mrx in het Oude Testament is vol-
gens hem slechts mogelijk als rekening wordt gehouden met verschillende 
factoren: 

 
357 Idem, p. 163. 
358 Ex. 22:19; Lev. 27:29 en als later ontstane vorm Ezr. 10:8. 
359 Brekelmans, De �erem, p. 165. 
360 Num. 18:14; Lev. 27:21, 28; Ez. 44:29. 
361 Volgens Brekelmans leveren de �erem als straf en de �erem als gelofte geen problemen 

op. De oorlogs�erem is moeilijker te plaatsen voor de moderne mens. Met name uit deze 
paragraaf blijkt het grote verschil tussen Brekelmans en bijv. von Rad; Brekelmans is duidelijk 
apologetisch betrokken bij zijn onderwerp (Brekelmans, De �erem, p. 166 e.v). 
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'Met dit alles dient men rekening te houden bij een juiste waardebepaling van 
de �erem in Israel: de algemene houding tegenover "vreemden", vooral als het 
vijanden geworden zijn; de sterke sociale gebondenheid in doen en denken; de 
goddelijke sanctie die de eigen oorlogen rechtvaardigt; de absolute heer-
schappij van God over de schepselen. De gehele behandeling van de vijand 
wordt door dit alles bepaald, terwijl de �erem dit alles in een bijzondere ver-
houding tot God stelt, aan wie men buit en vijanden overgeeft.' 362 

 

DE VISIE VAN N. LOHFINK 

Lohfinks visie op de Mrx laat zich destilleren uit zijn artikel 'Mrx' in  
ThWAT.363 In latere publicaties wordt zijn hier verwoorde visie herhaald. 
Volgens Lohfink bevindt de stam Mrx zich vooral in de context van oorlog 
en vernietiging.364 In het algemeen valt Mrx ook binnen het woordveld van 
het heilige. Mrx is dan datgene dat aan het profane onttrokken wordt en 
voor YHWH wordt afgezonderd. Deze betekenis van Mrx is volgens Loh-
fink echter minder duidelijk aanwijsbaar dan de oorlogscontext.365  
In tegenstelling tot Brekelmans, ziet Lohfink het nomen van Mrx vooral als 
nomen concretum en nomen actionis.366 Het nomen kan volgens Lohfink 
betrekking hebben op mensen, dieren en dingen, als het in de betekenis en 

 
362 Brekelmans, De �erem, p. 169-170. In de theologische nabeschouwing, p. 171-179,  

gaat Brekelmans dieper in op de problemen die de christelijke exegese altijd met de oorlogs-
Mrx heeft gehad. Volgens Brekelmans heeft men in de christelijke exegese meestal geen 
onderscheid gemaakt tussen Mrx en uitroeiing, of tussen historische of deuteronomische en 
deuteronomistische teksten. Hij besluit dan met: 

 'Men moet de latere explicitering van Gods 'motieven' niet in de vroegere tijd projecteren 
om deze dan te beschouwen als de eigenlijke drijfveren der Israël stammen bij hun strijd om 
het bezit van Kanaän. (...) Zij geven een theologische en geen historische beschouwing van 
deze gebeurtenissen. Op dezelfde wijze moet men in de geschiedenis van Israël steeds duide-
lijk onderscheid blijven maken tussen de historische beweegredenen van bepaalde feiten en de 
theologische, heilshistorische beschouwing daarover. Verwarring van beide gezichtspunten 
kan tot veel misverstand aanleiding geven' (Brekelmans, De �erem, p. 178-179). 

363 N. Lohfink, 'Mrx', in: ThWAT III, p. 192-213. Lohfink is zeer betrokken bij oorlogs-
thematiek in het Oude Testament en heeft in vele andere artikelen gerefereerd aan de Mrx. 
Zijn weergave van de betekenis van de Mrx in desbetreffende artikelen verschilt echter ner-
gens fundamenteel van zijn artikel in ThWAT.  

364 De oorlogscontext is volgens Lohfink te vinden in Num. 21:2-3, overal in Deut. tot 2 
Kon., in Jes. 11:15; 34:2, 5; 37:11, Jer. 50:21, 26; 51:3; Mi. 4:13; Mal. 3:24; Dan. 11:44; 
1Kron. 4:41; 2Kron. 20:23; 32:14. Lohfink, 'Mrx', p. 195. 

365 Lohfink, 'Mrx', p. 196-198. 
366 Dit nomen actionis komt volgens Lohfink voor in: 1Kon. 20:42; Jes. 34:5; 43:28; Zech. 

14:1; Mal. 4:3, en misschien ook in de late priesterlijke tekst van Lev. 27:21. Lohfink, 'Mrx', 
p. 198. 
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context van wijgaven aan het heiligdom wordt gebruikt. Als het nomen 
echter voorkomt in de context van de oorlogs-Mrx, dan heeft het nomen 
concretum slechts betrekking op dieren en voorwerpen.367 Slechts in grens-
gevallen wordt het nomen concretum in die context ook op mensen betrok-
ken. Hierbij gaat het dan om mensen die door de besmettende werking van 
de Mrx zelf Mrx worden.368  
Het nomen van Mrx duidt volgens Lohfink de persoon of zaak aan die door 
besmetting worden meegetrokken in de vernietiging die wordt uitgedrukt 
door middel van Mrx. Ook kan het nomen gebruikt worden om de handeling 
van het wijden, vernietigen of uitroeien zelf uit te drukken. Als het de ver-
nietiging van mensen betreft, wordt het gebruik van het nomen in de narra-
tieve teksten vermeden. In plaats daarvan wordt een verbale formulering 
gebruikt. Tot slot wordt het nomen ook gebruikt om te verwijzen naar het 
object van het verbum.369 Het nomen concretum heeft nergens de oorspron-
kelijke sacraal/cultische notie verloren. Het verbum echter beweegt zich 
tussen de betekenis 'wijden' enerzijds en 'vernietigen, doden', anderzijds.370  
Het gebruik van het verbum Mrx is steeds causatief (hif'il/hof'al). Mrx hif'il 
wordt ten eerste gebruikt om de wijding van iets/iemand als gave aan het 
heiligdom uit te drukken. Daarnaast duidt het ook het wijden van een stad en 
zijn bevolking aan de vernietiging in een oorlogssituatie aan. Ook het vol-
trekken van de vernietiging zelf wordt uitgedrukt door middel van Mrx 
hif'il. Tenslotte kan Mrx hif'il volgens Lohfink ook het geheel en al uitroeien 
van een bevolking tijdens de oorlog uitdrukken. De notie van wijden is bij 
dit laatste gebruik van Mrx hif'il niet langer aanwezig. 
De hof'al-stam van het verbum wordt voornamelijk gebruikt om de veroor-
deling tot een bepaalde doodstraf uit te drukken. Ook de voltrekking van 
deze straf wordt met dezelfde stam weergegeven. Tot slot wordt de stam ook 
gebruikt voor de confiscatie van goederen. Mrx hof'al bevindt zich dus sterk 

 
367 Een uitzondering hierop is Joz. 6:17, waar het nomen concretum betrekking heeft op 

mensen èn buit. Lohfink, 'Mrx', p. 199. 
368 Deut. 7:26; Joz. 6:18; 7:12-13. 
369 Dit komt neer op de zaak of de persoon die in de betekenis van Mrx hif'il gewijd wordt, 

of de persoon die in de betekenis van Mrx hof'al veroordeeld wordt. 
370 De betekenis 'wijden' komt slechts voor bij Lev. 27:28; Joz. 6:18; Mi. 4:13 en mis-

schien Jes. 34:2. De andere kant van het betekenisveld van Mrx komt voor in: 2Kon. 19:11; 
Jes. 11:15; Jer. 50:21, 26; 51:3; Dan. 11:44 en 2Kron. 20:23. Alle overige teksten met Mrx 
hif'il bevinden zich volgens Lohfink ergens tussen deze beide uitersten in. Daarbij kan van 
geen van de teksten met zekerheid gezegd worden dat het gaat om de een of andere wijding. 
Tegelijkertijd is bij geen van deze teksten met absolute zekerheid te zeggen dat er geen wij-
dingsnotie aan vast zit. Lohfink, 'Mrx', p. 199-200. 
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in een juridische sfeer, waar Mrx hif'il eerder in de betekenis (of context) 
van 'wijden' gezocht moet worden. 
Het is volgens Lohfink niet mogelijk om op basis van een oudtestamentische 
Mrx-tekst uitspraken te doen over een werkelijke voltrekking van Mrx in de 
geschiedenis van Israël. Tegelijkertijd kan echter ook niet uitgesloten wor-
den dat de oudere verhalen en de vroegprofetische teksten inderdaad terug-
grijpen op een praktijk uit de vroege geschiedenis van Israël. In ieder geval 
is duidelijk dat niet iedere oorlog in de tijd van de landname of de rechters 
een Mrx-oorlog was. De interesse voor de buit zou naar Lohfinks idee ge-
woonlijk de voltrekking van de Mrx in de weg gestaan hebben.371 
Naast de oorlogs-Mrx was volgens Lohfink reeds in de vroege koningstijd 
sprake van Mrx als straf.372 Of de term Mrx ook in de vroegste geschiedenis 
van Israël al gebruikt werd om de wijgave aan het heiligdom aan te duiden is 
niet meer te achterhalen. Vermoedelijk heeft dit gebruik van Mrx zich ont-
wikkeld uit de Mrx als het wijden van de oorlogsbuit.  
Mrx ontwikkelt zich volgens Lohfink pas in de eerste versie van het DtrG 
tot een belangrijk begrip.373 In de bronnen en Vorlagen van Dtr. bevonden 
zich zonder twijfel Mrx-verhalen en verhalen over de oorlogs-Mrx uit de 
vroege geschiedenis van Israël. Daarnaast waren er lijsten van volkeren die 
in de tijd van Dtr. niet langer bestonden. Lohfink vermoedt dat Dtr. daar-
naast ook tradities heeft gekend over de belofte van het land door YHWH en 
de belofte van YHWH de bewoners van het land te verdrijven of uit te roei-
en.374  
Lohfink is van mening dat Dtr. bovenstaande gegevens heeft samengevoegd 
in een ontwerp van eigen hand. De synthese van Dtr. heeft betrekking tot de 
tijd van de landname, en behelst de opdracht om alle volkeren in het land op 
bevel van YHWH uit te roeien. Mrx wordt een 'Leitwort' in deze synthese. 
De term Mrx verliest hier zijn specifieke betekenis en wordt een algemeen 
woord voor radicale vernietiging. Het gebod van YHWH dat aan de basis 

 
371 Waarmee Lohfink blijk geeft van de opvatting dat de Mrx in ieder geval het 'afzien' 

van buit met zich meebracht, hoewel hij deze opvatting nergens zo expliciet naar voren brengt. 
Wel noemt hij dit 'afzien van de buit' op p. 210 'die Sinnspitze der alten heraem-Erzählungen', 
Lohfink, 'Mrx', p. 207, 210. 

372 Het bewijs hiervoor ziet Lohfink in Ex. 22:19. 
373 In zijn woordenboekartikel refereert Lohfink nog zonder meer aan het model van F.M. 

Cross met een eerste editie ten tijde van Josia. Iets later (FS H. W. Wolff, 1981) reconstrueert 
hij een vroegere DtrL(-andnahme) en werkt hij met Smends DtrN. 

374 Of er een voor-dtr. traditie over een gebod voor de verdrijving van de volkeren bestaan 
heeft is niet meer te achterhalen, maar Lohfink rekent het tot de mogelijkheden. Lohfink, 
'Mrx', p. 209. 
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van de synthese ligt maakt de wijdingsgelofte voor iedere oorlog of een 
speciale opdracht door profeet of veldheer overbodig.  
Daarnaast heeft het verbum Mrx nog slechts betrekking op mensen terwijl 
steden, huizen, dieren etc. gespaard blijven. De Israëlieten nemen dit bezit 
eenvoudigweg over, de materiële zaken wisselen in de synthese van Dtr. 
slechts van eigenaar.375 Het afzien van de buit wordt door Dtr. losgelaten. 
De vernietiging van mensen wordt echter des te sterker gerechtvaardigd. In 
Lohfinks ogen is het nooit de bedoeling van Dtr. geweest dat zijn beoogde 
publiek376 de Mrx ook daadwerkelijk tegen hun eigen vijanden, in hun eigen 
tijd, zouden voltrekken.377 
De Mrx-theorie van het voor-exilische DtrG had volgens Lohfink tot doel 
de verschillende oude tradities over de landname te systematiseren en tege-
lijkertijd het religieuze zelfbewustzijn van de tijdgenoten van Josia te ver-
sterken. De Assyrische overheersing veroorzaakte een zware druk op de 
eigen cultuur van de Israëlieten, met als gevolg een verminderd religieus-
nationaal zelfbewustzijn. De synthese van Dtr in het DtrG, met als Leitwort 
de Mrx, stelde Israël in staat haar eigen oorlogsverhalen tegenover die van 
Assyrië te te stellen. Deze verhalen waren tegelijkertijd veilig een deel van 
een ver verleden. Zo werd het militaire zelfbewustzijn van Israël ten opzich-
te van de Assyriërs vergroot, terwijl Israël zich tegelijkertijd in de buiten-
landse politiek van de toenmalige tegenwoordige tijd kon beroepen op min-
der radicale oorlogsregels.  
Lohfink wijst erop dat de Mrx-theorie van Dtr. blijkbaar niet nodig was 
voor de legitimatie van het optreden van Josia tegen de cultische gebruiken 
in Juda en het Noordrijk. De door Deut. opnieuw opgenomen oude geboden 
tegen de Kanaänitische cultus boden daar blijkbaar al voldoende bodem 
voor.378 Lohfink ziet hier een begrenzende invloed van Dtr. op de oudere 

 
375 Jericho (Joz. 6) blijft als uitzondering staan. Lohfink, 'Mrx', p. 210. 
376 Lohfink rekent Josia en zijn tijdgenoten tot de beoogde doelgroep van het DtrG. Loh-

fink, 'Mrx', p. 210. 
377 Lohfink beroept zich dan op de oorlogswet in Deut. 20:10-18 waarbij het voor de te-

genstanders mogelijk om onder de voltrekking van Mrx uit te komen: de Israëlieten moeten de 
vijandige stad eerst vrede aanbieden. Pas als deze afgewezen wordt, mag de Mrx voltrokken 
worden. Door dit oorlogsgebod wordt de Mrx strikt afgebakend: Ze geldt alleen in de tijd van 
de landname en tegen de bewoners van het beloofde land. In latere tijden en tegen andere 
vijanden gelden andere regels, aldus Lohfink. Lohfink, 'Mrx', p. 210-211. 

378 Lohfink noemt hier Deut. 7:5; 12:2, in vergelijking met Ex. 23:24; 34:13. En bovenal 
Deut. 13:13-19 (de afvalligheid van de YHWH-cultus door een stad). Deze laatste moet vol-
gens Lohfink gelezen worden in het licht van Ex. 22:19 en Deut. 13:2-6, 7-12; 17:2-7. Loh-
fink, 'Mrx', p. 211. 
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traditie. Waar eerder ieder offer aan een andere god met Mrx werd bestraft, 
wordt Mrx hier nog slechts toegepast na afgoderij door een hele stad. 
De Mrx-theorie van de pre-exilische Dtr. ondergaat in de ballingschap een 
verandering onder invloed van de veranderde behoeften. De exilische deu-
teronomist had tot doel een verklaring te geven voor de catastrofe van de 
ballingschap. De Mrx wordt onder andere aangewend om deze catastrofe te 
verklaren en te verwerken. Het idee dat in de tijd van de landname alle be-
woners van het land zijn uitgeroeid wordt opgegeven. Dit houdt noodzake-
lijkerwijs in dat de Mrx ten tijde van de landname niet volkomen voltrokken 
is. 
In de post-exilische tijd leeft volgens Lohfink het pre-deuteronomistische 
gebruik van Mrx door de profeten weer op in orakels tegen andere volkeren. 
Een nieuw aspect hiervan is dat YHWH meestal zelf degene is die de Mrx 
voltrekt. Mrx betekent dan in de meeste gevallen gewoon 'doden' of vernie-
tigen', vermoedelijk onder invloed van het dtr. spraakgebruik. Deze 'profane' 
betekenis van Mrx maakt het mogelijk om de term ook te gebruiken om het 
optreden van YHWH tegen Israël uit te drukken.379 
Tot slot komt in het post-exilische priesterrecht een bijzondere wijding van 
mensen en dingen aan het heiligdom op die eveneens met de term Mrx 
wordt weergegeven.  

DE VISIE VAN P. D. STERN 

Brekelmans dissertatie uit 1959 kreeg in 1989 navolging met de dissertatie 
van P. D. Stern, 'A Window on Ancient Israel´s Religious Experience: The 
�erem Re-investigated and Re-interpreted.' Een bewerking van deze onge-
publiceerde dissertatie verscheen in 1991.380 In het eerste gedeelte van dit 
boek biedt Stern een bespreking van het recente buitenbijbelse materiaal 
sinds het verschijnen van Brekelmans dissertatie. Dit materiaal levert echter 
geen wezenlijk nieuwe gezichtspunten op met betrekking tot het voorkomen 
en de betekenis van de stam Mrx in de overige Semitische talen.381 Hij con-
cludeert zelf:  

 
379 Bv. Jes. 43:28; Zach. 14:11; Mal. 3:24. Lohfink maakt echter niet duidelijk waarom het 

noodzakelijk is dat Mrx een strikt profane betekenis dient te hebben om door YHWH tegen 
Israël gebruikt te kunnen worden. Lohfink, 'Mrx', p. 212. 

380 P.D. Stern, The Biblical �erem. A Window on Israel's Religious Experience, Brown 
Judaic Studies 211, Atlanta (GA) 1991. 

381 Als enige mogelijke nieuwe parallel verwijst Stern naar een Ugaritisch fragment, KTU 
1.13. Stern, Biblical �erem, p. 5-8. De argumentatie waarop deze parallel berust is mager. 
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'The study of the Semitic root Mrx in relation to the Bible suggests, that the 
biblical usage having to do with "consecration to destruction" was not widely 
shared by other Semitic speakers (excepting Moabite, see ch. 2, and possibly 
Ugaritic). Yet it should be easily comprehended from the foregoing why this 
root, with meanings of sanctity and the forbidden attached to it, and possibly 
by the still-living associations with fire, should have received the kind of spe-
cialization it did in Biblical Hebrew.' 382 

 
Evenals Brekelmans bespreekt Stern mogelijke parallellen voor de 'prac-
tice' van de Mrx.383 Daarbij gaat het steeds om gevallen waarin de achter-
grond of de praktijk die in de tekst weergegeven wordt overeenkomsten 
vertoond met de veronderstelde invulling van Mrx.384 Stern wijst erop dat 
Mrx vaak onterecht of al te gemakkelijk gelijk wordt gesteld aan 'vernieti-
ging'. Hierdoor blijken veel voorbeelden uit het oude Nabije Oosten waarin 
men de (praktijk van) Mrx meende te herkennen niet overeen te stemmen 
met de werkelijke praktijk.385  
Stern probeert de aldus ontstane leemte te vullen met andere teksten, maar 
moet uiteindelijk toegeven dat er geen perfecte parallellen zijn.386 Zelfs in 
het geval van de Mesha-stèle, het enige voorbeeld waarin de term Mrx 
werkelijk voorkomt, gaat de vergelijking niet helemaal op. Toch is Stern 
van mening dat de door hem beschreven voorbeelden uit het oude Nabije 

                                                                                                                           
KTU 1.13 is een fragmentarisch overgeleverde bezwering tegen onvruchtbaarheid. Daartoe 
wordt Anat opgeroepen: 

'vernietig met ban voor twee dagen 
wer[p terneer drie ]dagen 
dood vier dagen lang in toorn.'  

Duidelijk is dat hrm hier voorkomt, en eveneens dat het in een context van moord en doodslag 
staat. Buiten dat is er geen enkele overeenkomst met de bijbelse Mrx.   

382 Stern, Biblical �erem, p. 16. 
383 Stern geeft de voorkeur aan de term 'practice' met betrekking tot de Mrx in plaats van 

de vaak gebruikte term 'instelling'/'institution'. Volgens hem kan er geen sprake zijn van een 
'institution' omdat de Mrx noch een normatieve instelling voor het voeren van oorlog, noch 
een wettelijke instelling is. Stern, Biblical �erem, p. 217. 

384 Deze werkwijze is uiterst delicaat, omdat de opvatting van wat Mrx daadwerkelijk is of 
is geweest van auteur tot auteur verschilt. Stern geeft bovendien zelf niet duidelijk aan op basis 
van welke veronderstelde invulling van Mrx  hij vergelijkbare voorbeelden zoekt.  

385 Stern behandelt achtereenvolgens asakku (in Mari), t a , a vvna q h,ma t a  zoals dat gebruikt 
wordt in de oratie van Aeschines (Tegen Ctesiphon 107-113, Pausanius xxxvii. 5), het oud 
zuid-arabische hrg, Livius VIII.IX, en andere parallellen uit Romeinse bronnen. Stern, Biblical 
�erem, p. 57-65.  

386 Stern bespreekt mogelijke parallellen uit Mari (de brief van Shibtu (een vrouw van Zim-
ri-Lim) (ARM X 81), een Sumerische (de UTUHEGAL inscriptie), een Hittietische (de anna-
len van Hattusili I), de dIDI-SIN inscriptie, de Ugaritische KTU 1.13 en de Osorkon autobio-
grafie op het Bubastis portaal in Karnak, Egypte. Stern, Biblical �erem, p. 67-88. 
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Oosten de meest waarschijnlijke achtergrond vormen voor de oorsprong 
van de Mrx. 
Ook in zijn bespreking van de Mesha-stèle behandelt Stern de recentere 
artikelen sinds Brekelmans. Daarnaast schetst Stern met behulp van verwij-
zingen naar andere religies uit het oude Nabije Oosten de achtergrond 
waartegen de Mesha-stèle is ontstaan. In zijn reconstructie van het wereld-
beeld achter de Mesha-stèle wijst hij (terecht) op de 'crucial triangle of 
relationships of people/land/god'.387 Stern herkent in de Mesha-stèle de 
sleutel tot het begrip van de bijbelse Mrx. De Israëlieten waren in de ogen 
van Mesha 'forces of chaos', die Moab afhielden van het ideale leven vol-
gens hun eigen wereldordening (world order). Stern maakt uit de Mesha-
stèle op dat Mrx een poging is om orde te scheppen (zowel moreel als 
fysiek) in de leefwereld van de groep die de Mrx uitvoerde.388 In feite be-
gint Stern zijn onderzoek naar de Bijbelse �erem vanuit zijn interpretatie 
van de achtergrond van de Mesha-stèle. 
De oorsprong van de Mrx is volgens Stern zeer oud en stamt uit de pagane 
culturen van de antieke wereld. Het idee dat oorlogsvoering werd gezien als 
een strijd tegen de 'forces of chaos' was al lang voor de komst van Israël 
wijdverbreid in het oude Nabije Oosten.389 Het kosmogonische karakter van 
de eeuwigdurende worsteling tussen chaos en orde is in de antieke wereld 
niet slechts een uitdrukking, maar zelfs een voorwaarde van mythisch den-
ken. Stern ziet de idee van 'Mrx als het scheppen van orde in de wereld' als 
een opnieuw uitvoeren van de schepping.390 Het sacrale aspect van Mrx, 
waarbij de ene godheid wordt verheven boven de anderen, vormt volgens 
Stern een integraal deel van de strijd tussen chaos en orde. Het goddelijke 
is uiteindelijk verantwoordelijk voor de schepping van de wereld. 

'The Mrx was a sort of philosopher's stone, with the ability to transmute dis-
order and chaos into the consecrated order of God. As the sacred was in-
volved, there could be no room for error. In dealing with the deity, all ancient  

 
387 Idem, p. 50.  
388 Idem, p. 219. 
389 Overigens is noch het voorstellen van oorlog als strijd tegen chaos, noch het 'demonise-

ren' van de vijand strikt voorbehouden aan de denkwereld van het oude Nabije Oosten. Inte-
gendeel, het is iets van alle tijden en alle streken, en veeleer een noodzakelijk onderdeel van 
oorlog an sich. Voor een modern Westers voorbeeld hoeft men maar te denken aan de 'Strijd 
tegen het Terrorisme', de "As van het Kwaad' en de 'Derde Wereldoorlog'. De 'Presidential 
Address' van  J. J. Collins op het SBL congres in 2002 werd geschreven naar aanleiding van de 
aanslag op het World Trade Center te New York op 11 september 2001. Collins behandelt de 
bijbelse Mrx dan ook tegen deze achtergrond. J. J. Collins, 'The Zeal of Pinehas: The Bible 
and the Legitimation of Violence', in: JBL 122/1 (2003) p. 3-21. 

390 Stern, Biblical �erem, p. 218-219. 
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Near Eastern religions had set ways of bridging the gap between mortal and 
divine in order to avert the divine wrath insofar as it was possible.'391 

 
Stern meent dat de Israëlieten de Mrx van buitenaf in hun religie hebben 
opgenomen omdat de Mrx orde en veiligheid kon scheppen in een vijandi-
ge, chaotische omgeving. Het sacrale aspect van de Mrx scheidde de heilig-
heid van YHWH af ten opzichte van de afgoden van de volkeren. Ook ver-
sterkte de Mrx de anti-iconische visie op de godheid. De exacte tijd en wijze 
waarop de term geadopteerd werd door Israël is volgens Stern niet te ach-
terhalen. Het overnemen ervan toont echter op zich al aan dat de Israëlieten 
in staat waren om een opvatting van heiligheid te adopteren en aan te passen 
aan hun specifieke behoeften. 
De Mrx functioneert in het verkrijgen van de balans tussen chaos en orde. 
De oorlogs-Mrx had als doel het land Kanaän om te vormen tot een land 
waarin de Israëlitische opvatting van de ordening van kracht was. Deze 
Israëlitische Weltordnung en de functie van Mrx daarin, wordt volgens 
Stern uitgedragen door Deuteronomium, Jozua (Richteren) en Samuel. De 
werkelijke uitvoering van de oorlogs-Mrx kon na het verlies van militaire 
invloed in de regio niet worden gehandhaafd.  
Stern is van mening dat de Mrx daarna door de (exilische en post-exilische) 
profeten werd opgenomen en werd omgevormd tot een 'radical rhetoric'. De 
krachtige beeldspraak die werd opgeroepen werd ingezet voor hun eigen 
doel.392 De Mrx benadrukte het onaantastbare en unieke karakter van  
YHWH op zo'n doeltreffende wijze dat ook de priesters er niet om heen 
konden. Volgens Stern speelde hierbij ook de bijzondere verhouding tussen 
godheid, volk en land een rol. 
Stern ziet de Mrx als een belangrijk onderdeel van de Israëlitische theolo-
gie. De uitvoering van  Mrx leidt tot de manifestatie van de 'warrior god'. 
Door af te zien van (een deel van de) buit verzekerde Israël zich zo op zeer 
pragmatische wijze van de overwinning van de goddelijke orde over chaos. 
Daarnaast gaf Mrx Israel de unieke mogelijkheid aan YHWH's zijde deel te 
nemen aan de strijd tegen de 'forces of chaos'. Chaos in de context van Mrx 
is in de ogen van Stern heel concreet: Vijanden (zowel van binnen als buiten 
de groep) dreigen de 'world order' van de groep aan te tasten. Stern merkt 
een duidelijke 'tendency to mythisize' op, die hij interpreteert als een poging 

 
391 Stern, The Biblical �erem,  p. 224. 
392 Idem, p. 218. Stern vat het doel van de profeten samen als; 'the creation of a great reli-

gious language to persuade audiences to follow and live by the word of YHWH', p. 207. 
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de overlevingskansen van de groep te vergroten. De mythisering van de 
vijand maakte de massavernietiging van die vijand mogelijk.393 
Volgens Stern is Mrx de meest intens religieuze wijze van handelen waarbij 
tegelijkertijd het land veroverd en met de vijand afgerekend wordt. De oor-
logs-Mrx verenigt het pragmatische enerzijds met een idealistisch verlangen 
naar de heiliging van het (eigen) leven anderzijds.394 De worsteling voor het 
land en de bereidheid daarvoor te vechten werden door mythisering omge-
vormd tot een paradigma (of een aantal paradigmata) van de strijd tussen orde 
en chaos.395 
De Mrx vormt dus volgens Stern het antwoord op het chaos/orde paradigma 
zoals dat door hem werd herkend in de culturen van het oude Nabije Oosten. 
De Mrx gaf uitdrukking aan het geloof dat een exclusivistische verhouding 
tot YHWH de waarborg tot overleven was.396 
Wetten tegen de afgoderij sloten aan bij de etymologische associaties van de 
stam Mrx met 'heiligheid'. De verbinding van Mrx met afgoderij (of liever 
het verbod daarop) vloeit direct voort uit de oude opvatting van het heilige 
waar Mrx volgens Stern uitdrukking aan gaf. De etymologische achtergrond 
van de term Mrx, in het betekenisveld van omgaan met het heilige, kan 
volgens Stern een grote bijdrage leveren aan het begrip van het ontstaan van 
het monotheïsme.397 
Tot slot wijst Stern de notie van de Mrx als taboe af. Deze opvatting van 
Mrx is gebaseerd op (de werking van) het Polynesische taboe. Stern herkent 
bij zowel de Mesha-stèle als in de bijbelse teksten een semantische 'matrix' 
van de verba zxa, srg, grh, sry rondom de Mrx.398 Deze semantische ma-

 
393 Stern, Biblical �erem, p. 223. 
394 Stern, Biblical �erem, p. 225. 
395 Idem, p. 226. 
396 Idem, p. 110.  
397 Idem, p. 221-222. 
398 Sterns nadruk op het semantische veld van vier verba rondom de Mrx dat zowel door 

de Mesha-stèle als door de MT-tekst zou worden gedeeld, zxa, srg, grh, sry, is vergezocht. 
Deze vier verba komen inderdaad voor in wat Stern aanduidt met de 'Exodus-Conquest cycle'.  
Zij vormen zeker niet het eerste semantische veld rondom Mrx. Dit wordt eerder gevormd 
door verba als (brx ypl) hkn, dms, ras. Gezien het feit dat de Mesha-stèle de enige 
buitenbijbelse parallel is, kan de parallel misschien niet groot genoeg zijn. Het voorkomen van 
verba als zxa, srg, grh, sry op een Moabitische overwinningsstèle is gezien de taalverwant-
schap echter nauwelijks verbazingwekkend te noemen. Het verbum dat verbazingwekkend is, 
is nu juist Mrx. Dat komt in de overige Semitische bronnen nergens voor in een oorlogscon-
text. Ook Sterns argumentatie betreffende Ri 11:12-27 is in dit opzicht niet ter zake doende: Ri 
11:12-27 heeft niets uit te staan met de Mrx. Stern moet zijn gebruik van Richt. 11:12-27 
legitimeren via een interpretatie van 1Kon. 11:5, 7. Hierdoor komt het geheel nogal vergezocht 
over. Zie Stern, Biblical �erem,  p. 19-56, met name p. 47-48. 
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trix wijkt sterk af van de matrix rondom het Polynesische taboe, met haar 
aspecten van noa en mana. Stern is van mening dat dit taboe onvoldoende 
overeenkomsten vertoond met de Mrx.399 Wel herkent Stern een 'besmette-
lijk' aspect in de Mrx. Het betreft hier volgens Stern echter een totaal ander 
soort 'contagion'. De godheid heeft bepaalde voorwerpen of grenzen inge-
steld als onaantastbaar. De inbreuk daarop, of verbreking daarvan, is fataal, 
en dat is de 'contagion' waaraan de Mrx uitdrukking geeft. 

DE VISIE VAN S. NIDITCH 

S. Niditchs boek War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Violen-
ce,400 is van een heel andere orde dan de monografieën van Brekelmans en 
Stern of het artikel van Lohfink. Niditch onderzoekt niet slechts de Mrx 
maar alle vormen van oorlog in het Oude Testament.401 Daarnaast vraagt 
Niditch naar de 'ethiek' van het geweld in het Oude Testament.402 Niditch 
concentreert zich op de vraag of (en hoe) de auteurs van de Bijbel met zich-
zelf in het reine kwamen over het (psychisch moeilijk te verwerken) doden 
van een ander menselijk wezen.  
Niditch ziet oorlog als een wereld op zich. In die wereld van de oorlog wor-
den de verhoudingen tussen leven en dood, god en mens, de eigen groep en 
een andere, man en vrouw duidelijk. Het antwoord op de vraag naar de 
oorlogsideologie biedt inzicht in het auteurschap van de teksten.  
Niditch richt haar aandacht eerst op de teksten die betrekking hebben op de 
Mrx. Binnen deze groep teksten onderscheidt zij twee verschillende ideolo-
gieën. Deze gebruiken en interpreteren elk op hun eigen wijze het woord 
Mrx en andere Mrx-verwante formules.  

 
399 Stern, Biblical �erem, p. 146-151, 156, 225. 
400 S. Niditch, War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Violence, Sheffield 1993. 
401 Niditch behandelt achtereenvolgens: de ban (in twee verschillende ideologieën onder-

gebracht), de priesterlijke visie op oorlog, de heldentraditie, de valstrikideologie, de expeditie-
ideologie en de ideologie van de non-participatie. 

402 Hierbij gaat zij uit van de werkdefinitie van ethiek zoals die gegeven wordt door Doug-
las A. Knight; 'Ethics entail critical reflection on the social dimensions of moral behavior, the 
constitution of meaning by both the individual and the group, the identification of values 
underlying moral action, the use of warrants in grounding these values, the operation of norms 
and principles in a changing and diversified world and similar issues'. Douglas A. Knight, 'Old 
Testament Ethics', in: Christian Century (1982). Zie ook Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 
6-8. 
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Mrx als offer 

De eerste van deze beide ideologieën karakteriseert zij als de 'Ban as God's 
Portion'.403 In deze ideologie moet de vijand geheel en al vernietigd worden 
als een offer aan de godheid die de overwinning mogelijk maakte.404 De 
Mrx in deze teksten wordt gekenmerkt door het doden van alle menselijke 
wezens, ongeacht rang, status, leeftijd of geslacht. Vaak mogen de Israëlie-
ten in deze teksten het vee en de bezittingen van de overwonnenen als buit 
behouden.405  
De invulling van Mrx in deze teksten gaat impliciet uit van een godheid die 
mensenoffers waardeert. Ook komt volgens Niditch een curieus respect voor 
de mens naar voren. De mens is het meest waardevolle offer, en juist daar-
om Gods deel. De vijand wordt in deze teksten nadrukkelijk niet afgeschil-
derd als een monster, als iemand die het verdient te sterven. De Mrx kwali-
ficeert en waardeert de vijand juist als mens: de vijand is een 'mirror of the 
self', datgene van de buit dat God voor zichzelf verlangt.406  
Het behalen van de overwinning in een succesvolle strijd betekent dat men-
sen gedood worden. De ideologie van de 'ban als offer' behandelt dit doden 
als een noodzakelijk offer aan God. De reden dat ieder menselijk wezen 
wordt gedood, en niet alleen de krijgslieden van de vijand, sluit hier volgens 

 
403 Niditch noemt deze ideologie ook wel: 'Ban as God's sacrifice', omdat ze het doden van 

de vijand in deze teksten beschouwt als een offer aan God. Ik noem deze door Niditch onder-
scheiden vorm van de Mrx in het vervolg: 'Mrx als offer', omdat dit duidelijker uitdrukt wat 
Niditch onder deze vorm van de Mrx verstaat dan 'Mrx als Gods deel'. 

404 Niditch geeft overigens geen werkelijke definitie van Mrx in deze ideologie, noch exe-
getische argumenten betreffende de indeling van de teksten. Zij lijkt bij beide door haar ge-
kenschetste ideologieën uit te gaan van een 'standaard' opvatting van de betekenis van Mrx. 
De ene is nauw verbonden met offeren en wijden, oppervlakkig gebaseerd op het filologisch 
onderzoek van Brekelmans en de aanvulling daarop van Stern (Niditch, War in the Hebrew 
Bible, p. 28-29). In de andere opvatting van Mrx die Niditch hanteert betekent Mrx eenvou-
digweg vernietiging. De argumenten voor de indeling van de teksten bij een van beide ideolo-
gieën zijn sterk narratologisch van aard. Niditch gebruikt in haar argumentatie teksten die 
niets met de Mrx van doen hebben. Deze vormen volgens haar de achtergrond voor een be-
paalde veronderstelde gemoedstoestand die behoort bij een van beide Mrx-ideologieën (bij-
voorbeeld Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 37-39, 42-46). 

405 Bijvoorbeeld Deut. 2:34-35; 3:6-7; Joz. 8. Niditch zegt daarover: 
 'It is a mistake, in fact, to regard the cases in which booty is said to be taken or cities said 

to be spared cases of a partial or broken ban…In giving humans to God, the Israelites are not 
saving the best booty for themselves. To the contrary, the best sacrifice, the biggest sacrifice, is 
the human life…The Israelites keep only lesser animal and inanimate material for themselves, 
though even this may in some cases be devoted to God' (Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 
35). 

406 Niditch spreekt ook wel over 'human booty', menselijke buit (Niditch, War in the He-
brew Bible, p. 49-50). 
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Niditch naadloos op aan. Allen zijn als offer beloofd aan God in ruil voor de 
overwinning. Zo hoeft niemand een individuele beslissing te nemen over 
welke mens wel en welke mens niet gespaard zal worden.407 
De 'ban als offer'-ideologie gaat op deze manier om met de schuld van die-
genen die doden. Door de noodzakelijkheid van het offer zijn ze niet werke-
lijk verantwoordelijk. In alle teksten binnen deze ideologie is de Mrx ge-
richt tegen niet-Israëlieten, tegen groepen of volken buiten het eigen volk. In 
die zin heeft de Mrx dus een identiteitsbepalende functie. Mrx brengt on-
derscheid aan tussen 'wij' en 'zij'.408  
Niditch acht het waarschijnlijk dat deze ideologie zo oud is als de groep die 
later Israël genoemd wordt. De ideologie weerspiegelt een visie op oorlog, 
de godheid en de dood van de vijand die op de een of andere manier door de 
gehele geschiedenis van Israël heen bewaard is gebleven.409 

Mrx als gerechtigheid 

In de teksten van het Deuteronomistische Geschiedwerk en de invloedssfeer 
daarvan ziet Niditch een andere Mrx-ideologie, de 'Ban as God's Justice'. 
Niditch stelt dat de deuteronomistische auteurs zich oncomfortabel moeten 
hebben gevoeld bij het idee van een ideologie die zijn menselijke vijanden 
wijdt als offers aan God. Zij ziet de 'Ban as God's Justice' als een (deutero-
nomistische) poging om de Israëlitische traditie van de 'ban als offer' om te 
vormen in termen van goed en kwaad.  De Mrx is niet langer een middel om 
Gods gunst te verwerven door menselijke vijanden te offeren. Het wordt een 
middel om Gods gunst te verwerven door het gerechtvaardigd straffen van 
subversieve elementen, buiten en binnen het eigen volk. De Mrx wordt 
ingezet om onreine, zondige elementen die de solide en reine verhouding 
van Israël tot God bedreigen, te vernietigen.410 
Deze ideologie plaatst de Mrx in de context van de rechtvaardige oorlog. De 
vijanden worden totaal vernietigd omdat ze het verdienen. Het zijn zon-
daars, minder dan een mens. De voltrekkers van de Mrx worden gezien als 
instrument van God zelf.411 

 
407 Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 50. 
408 Idem, p. 51. 
409 Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 54-55. 
410 Idem, p. 57. 
411 Idem, p. 68. 
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In tegenstelling tot de 'Mrx als offer' wordt de 'Mrx als gerechtigheid' ook 
tegen de 'outsiders' binnen de eigen groep voltrokken.412 De 'Mrx als gerech-
tigheid' heeft volgens Niditch dan ook juist effect in een groep die vreest 
haar eigen identiteit te verliezen. Door de 'vijand' af te schilderen als een 
zondaar, die het verdient te sterven, wordt de groep zelf bevestigd in haar 
reine status.  
Niditch ziet de Mrx als een van de oplossingen die in het Oude Testament 
worden aangedragen om om te kunnen gaan met het schuldgevoel dat ont-
staat als de ene mens de andere doodt. De 'Mrx als offer' doet dat door de 
vijand te zien als een noodzakelijk offer in ruil voor de overwinning. De 
'Mrx als gerechtigheid,' demoniseert de vijand (al dan niet van buiten het 
volk) zodanig dat deze bijna onmenselijk wordt. In het voltrekken van de 
Mrx zien de aanhangers van deze ideologie zichzelf als een instrument in 
Gods handen.  

OVERIGE VISIES  

Hoewel er sinds de monografie van Stern geen aparte studies over de Mrx 
het licht hebben gezien, ligt de discussie over de Mrx niet stil. Er zijn enkele 
nieuwe en soms behoorlijk afwijkende standpunten naar voren gebracht. Ik 
zal mij in deze paragraaf beperken tot het weergeven van deze afwijkende 
standpunten, omdat die recht doen aan de breedte van de discussie.  

Fretz 

Fretz wijst er in zijn compacte artikel 'Herem in the Old Testament: a criti-
cal reading' op dat de interesse in Mrx als onderdeel van de 'heilige oorlog' 
ertoe heeft geleid dat de Mrx-teksten buiten een oorlogscontext onderbelicht 
zijn gebleven. 413 
In de boeken Exodus en Levititcus komt Mrx slechts voor in wetsteksten. 
Mrx geeft daar een handeling tot doden aan. De redenen die hiervoor ge-
noemd worden zijn straf en cultische offerrite.414 Ook wordt de term Mrx 

 
412 Bijvoorbeeld Deut. 13. Opnieuw wordt de Mrx duidelijk ingezet bij identiteitsbepaling 

(Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 63-64). 
413 M. Fretz, 'Herem in the Old Testament: a critical reading', in: Willard M. Swartley (ed.), 

Essays on War and Peace: Bible and Early Church, Occasional Papers 9, Elkhart 1986, p. 7- 
29. Fretz concentreert zich met name op de profetische teksten waarin de Mrx een rol speelt. 
Verreweg de meeste exegeten hebben slechts aandacht voor de zgn. 'oorlogs�erem'. Fretz 
vormt hierop een uitzondering. 

414 Fretz, 'Herem', p. 9 
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gebruikt om een handeling aan te geven waarbij iets aan YHWH gewijd 
wordt. Dit betekent dat het voorwerp wordt afgezonderd van het dagelijkse 
gebruik.415 Hiernaast duidt Mrx het aan YHWH gewijde object zelf aan. De 
narratieve tekst van Num. 21:2 gebruikt Mrx in de betekenis van het wijden 
aan de vernietiging, of het eigenlijke vernietigen van de vijand in een oor-
log. 
In Deuteronomium is er volgens Fretz ten eerste een duidelijke nadruk op 
heiligheid in samenhang met Mrx. Daarnaast is de Mrx volgens Deutero-
nomium van groot belang voor/in de oorlogen van Israël. Deuteronomium 
werkt vanuit het concept van een oorlog zonder menselijke koning als lei-
der, want YHWH is koning. Dit concept van oorlog draait om (de trouw 
aan) het verbond van Israël met YHWH. Mrx wordt verstaan als het vernie-
tigen van vreemde volkeren, dieren, steden en voorwerpen in die oorlog.416 
Heiligheid is hier het hoofdmotief. In de context van Deuteronomium houdt 
dit een zuiverheid op zowel het sacraal-cultische, als het sociale als het 
economische niveau in.417 Mrx wordt ingezet om besmetting van Israël met 
de afgoderij van de volken te voorkomen. 
In Jozua-2Koningen komt de Mrx slechts voor in een oorlogscontext, steeds 
in de betekenis van vernietigen of de opdracht tot vernietiging. Fretz wijst 
op de grote eenduidigheid in context en betekenis in het materiaal. Er komt 
slechts één perspectief aan bod, het perspectief van de Deuteronomist.418 
Fretz onderscheidt binnen de late profeten tussen grote en kleine profeten. 
De grote profeten, Jesaja, Jeremia en Ezechiël, gebruiken Mrx in verband 
met de 'Dag van YHWH' en in profetische kritiek op de Israëlieten en hun 
instituties. De kleinere profeten maken eveneens gebruik van het thema van 
de 'Dag van YHWH'. De 'Dag van YHWH' wordt door de kleine profeten 
zowel positief (de dag waarop YHWH onrecht zal doen wijken) als negatief 
(de dag waarop YHWH recht zal spreken en zal straffen) gebruikt. Mrx 
geeft zowel de positieve notie (hoop tot (behoud van) heiligheid) als de 
negatieve (de vernietiging van het profane) weer.419  
De teksten in de Geschriften grijpen terug op de betekenis van Mrx zoals 
deze in de Pentateuch en de vroege profeten naar voren komt. Daarnaast 

 
415 Lev. 27:21, 28, 29; Num. 18:14. 
416 Fretz, 'Herem', p. 13. 
417 Fretz, 'Herem', p. 12-13. 
418 Idem, p. 14-16. 
419 Idem, p. 19-20. 
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bespreekt Fretz in het kort de ontwikkeling van het gebruik van Mrx 'na' het 
Oude Testament.420 
Het belangrijkste verschil in het gebruik van Mrx binnen het Oude Testa-
ment ziet Fretz tussen het DtrG en de profeten. De Deuteronomist gebruikt 
Mrx slechts in verband met oorlog, vanuit een bijna nationalistisch stand-
punt. Israël voltrekt de Mrx op alle onheilige volken, plaatsen en voorwer-
pen. Mrx is een oorlogsterm met een sacrale of cultische notie.  
De profeten gebruiken Mrx eveneens in een oorlogscontext, maar daar be-
treft het een eschatologische oorlog. De profeten zien de Mrx als Gods 
instrument om tucht uit te oefenen, recht te spreken en te verlossen. Zij 
tonen de frustratie van YHWH ten opzichte van zijn volk Israël door profe-
tieën waarin Israël het voorwerp van Mrx wordt. De term Mrx wordt hier 
een objectieve term voor Gods daad van totale vernietiging. 
Centraal voor het gebruik van Mrx in het Oude Testament is volgens Fretz 
de notie van heiligheid die aan Mrx kleeft. Heiligheid is de sleutel tot begrip 
van de sacrale/cultische opvatting van Mrx. De al dan niet aanwezige notie 
van heiligheid bij Mrx is ook datgene waardoor de verschillende opvattin-
gen van Mrx in het Oude Testament zich voor Fretz van elkaar onderschei-
den.  
Een ander belangrijk concept met betrekking tot Mrx is de gehoorzaamheid 
aan YHWH binnen de geloofsgemeenschap. Slechts YHWH heeft de macht 
en het recht om te beslissen over leven en dood.  De relatie met andere per-
sonen onder de heerschappij van YHWH maakt duidelijk wat trouw is, wat 
gerechtigheid betekent, en wie er wel en wie niet tot de gemeenschap van 
het verbond behoort. 
De term Mrx heeft volgens Fretz haar wortels in de oude tradities van Israël. 
In het Oude Testament is YHWH de soevereine god. In de traditie van de 
gehoorzaamheid aan YHWH en zijn geboden krijgt Mrx een betekenis die 
meer is dan het simpelweg uitroeien van de vijand in een oorlog. Mrx is 
zowel een nationalistisch wapen als een instrument van God om zijn volk te 
straffen. Fretz ziet over de hele linie van Mrx een onverwachte verbinding 
met het verlangen van YHWH om zijn volk te verlossen, waarbij Mrx dan 

 
420 Fretz bespreekt het gebruik van de vertaling van Mrx in LXX, Qumran en Nieuwe Tes-

tament. Het verbum wordt volgens Fretz nog slechts gebruikt voor eschatologische oorlogen. 
Het nomen ontwikkelt zich naar een tweeledige betekenis, 'gewijd voorwerp' en 'iets of iemand 
die als vervloekt wordt beschouwd'. De eerste betekenis van het nomen lijkt verband te houden 
met cultische offers of heilige gewijde voorwerpen. De laatste betekenis refereert aan recht-
spraak binnen de geloofsgemeenschap op het gebied tussen profaan en heilig (Fretz, 'Herem', 
p. 21-25). 
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afzondering van het profane ('heilig', 'gewijd aan YHWH') betekent. Tege-
lijkertijd wordt Mrx als de vernietiging van al het profane gezien. 

Schäfer-Lichtenberger 

Chr. Schäfer-Lichtenberger heeft haar visie op de Mrx in twee artikelen 
uiteengezet.421 Evenals Fretz herkent zij dat gehoorzaamheid en ongehoor-
zaamheid aan YHWH een sterke rol spelen bij de notie van Mrx.422 Ook ziet 
zij een sterk verband tussen 'heiligheid' en Mrx, in ieder geval in de deu-
teronomistische visie op de Mrx. Daar waar een aanhanger van YHWH 
'heilig' dient te zijn, wordt een afgodendienaar volgens haar getypeerd door 
middel van Mrx.

423  
Met name Deut. 7 is van groot belang in haar redenering. Zij herkent in 
Deut. 7 twee verschillende Mrx-geboden. Het eerste Mrx-gebod (Deut. 7:1-
3) betreft de volkeren in het land. Schäfer-Lichtenberger constateert dat de 
gebruikelijke Mrx-terminologie hier ontbreekt.

424 Dit wijst er volgens haar 
op dat Mrx hier niet 'vernietiging' betekent en dat de volkeren niet tot de 
buit van Israël behoren. Integendeel, dit eerste Mrx-gebod verordonneert 
een 'soziale Distanz' tussen Israël en de volkeren van het land.425  
Het tweede Mrx-gebod (Deut. 7:16, 22, 25) betreft het verbod om de goden 
van de volkeren te aanbidden.

426  

 
421 Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und Funktion von �erem in biblisch-

hebräischen Texten' in: BZ 38 (1994),  p. 270-275, en daarop aansluitend  'JHWH, Israel und 
die Völker aus der Perspektive von Dtn 7', in: BZ 40 (1996), p. 194-218. 

422 Anders dan Fretz herkent zij die notie niet zozeer bij de profetische teksten (daar houdt 
zij zich niet mee bezig) maar bij de Mrx-teksten in Jozua. Zij baseert dit met name op het 
boek van G. Mitchell, Together in the Land. A Reading of the book of Joshua, JSOT.S 134, 
Sheffield 1993, (p. 51-82) en op de conclusie van K. L. Younger,  Ancient Conquest Accounts: 
a Study in Ancient Near Eastern and Biblical History Writing, JSOT.S  98, Sheffield 1990. 
Daarin worden o.a. Joz 10 en 11 vergeleken met de andere oorlogsideologieën uit het oude 
Nabije Oosten. Schäfer-Lichtenberger stelt dat ten opzichte van die andere oorlogsideologieën 
met name de Mrx het afwijkende element is in Joz 10-11. Mitchells conclusies betreffende de 
Mrx in Joz 2-8 wijzen er vervolgens op dat de Mrx-verhalen betrekking hebben op gehoor-
zaamheid en ongehoorzaamheid jegens YHWH (Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und 
Funktion', p. 272). 

423 Hiervoor baseert Schäfer-Lichtenberger zich met name op Ex 22:19 en Deut. 7. In Ex. 
22:19 moet Mrx worden verstaan als uitsluiting uit de gemeenschap van de te bestraffen 
persoon, en niet als vernietiging (Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und Funktion', p. 
273-275 en  'JHWH, Israel und die Völker', p. 205-210, 217-218).  

424 Zoals die in bijv. Joz 1-11 wel voorkomt (dyrs rash al, brx-ypl hkn etc). 
425 Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'JHWH, Israel und die Völker', p. 202-205. 
426 Idem, p. 211-212.  
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Schäfer-Lichtenberger wijst er in haar beide artikelen op dat Mrx in lang 
niet alle gevallen a priori met 'doden, vernietigen' gelijk gesteld kan worden. 
Er is sprake van een betekenisveld dat zich uitstrekt van doden tot verboden 
op sociaal contact en omgang met afgodendienaren. De inhoudelijke invul-
ling van het concept van Mrx is afhankelijk van de sociale situatie. Mrx 
wordt gebruikt om de intacte verhouding tussen YHWH en zijn volk tot 
uitdrukking te brengen.

427
  

Nelson 

Een andere visie die gedeeltelijk voortgaat op deze lijn is geformuleerd door 
R. D. Nelson, in het Festschrift Brekelmans.

428
 Hij beschouwt Mrx als een 

'culture map category', een van de categorieën in het culturele classificatie-
systeem van Israël.

429  
Nelson definieert het nomen Mrx als: 'the state of inalienable Yahweh own-
ership'.

430
 Het verbum betekent 'to transfer an entity into the �erem-state', of 

'to deal with an entity in a way required by its �erem-state'. Dit wordt ge-
woonlijk uitgevoerd door het betreffende object te doden of te vernieti-
gen.

431
  

Na een bespreking van de sociale ethiek in Deuteronomium benadrukt 
Nelson dat Deuteronomium niet slechts oude Mrx-verhalen doorgaf. Mrx 
was een belangrijk onderdeel van het Deuteronomische ideaal. Mrx was 
voor Deuteronomium niet slechts een autonome categorie in Israel 'culture 
map'. Het maakte deel uit van een heel programma dat erop gericht was 

 
427 Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und Funktion', p. 275. Hoewel het niet zo na-

drukkelijk opnieuw wordt geformuleerd wordt dit idee in het artikel 'JHWH, Israel und die 
Völker' verondersteld.  

428 R. D. Nelson, '�erem and the Deuteronomistic Conscience' in: M. Vervenne, J. Lust 
(eds.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature, Festschrift C.H.W. Brekelmans, BEThL 
133, Leuven 1997, p. 39-54. 

429 Nelson baseert dit deels op Brekelmans' conclusie dat het nomen een nomen qualitatis 
is. Volgens Nelson vormt het een onderdeel van Israëls poging de talloze vormen, toestanden 
en kwaliteiten die entiteiten konden aannemen te categoriseren. Nelson noemt de kwaliteiten 
waarin een entiteit kan voorkomen 'culture map categories'. Nelson, '�erem', p. 41. Wat hij 
daar precies onder verstaat komt niet ter sprake in dit artikel, maar is uitgewerkt in R.D. 
Nelson, Raising Up a Faithfull Priest, Louisville KY 1993, p. 17-38. 

430 Nelson, '�erem', p. 44. Deze definitie van Mrx berust voornamelijk op de teksten in 
Lev.  27.  

431 R. D. Nelson, '�erem', p. 44-45. Nelson wijst overigens het idee dat Mrx een offer is 
strikt van de hand. Het doden van iets dat Mrx is gebeurt niet om het bezit ervan te doen 
overgaan van menselijke in goddelijke handen. Mrx wordt toegepast om het onbruikbaar te 
maken voor mensen (Nelson, '�erem', p. 47). 
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afgoderij af te straffen door vernietiging.
432 

Diegenen die andere goden 
dienden vielen eenvoudig in een andere categorie (Mrx) dan diegenen die in 
de categorie 'heilig voor YHWH' (Deut. 7:6) vielen. Beide categorieën be-
vonden zich aan verschillende kanten van een ondoordringbare sociale bar-
rière.

433 
 

De humane sociale ethiek van Deuteronomium is in het geheel niet onvere-
nigbaar met de afstraffing van afgoderij door vernietiging. In de Israëlitische 
cultuur was Mrx een automatisch toegepaste categorie. In die zin had Mrx 
niets te maken met een ethische keuze. Het maakte deel uit van de natuurlij-
ke orde der dingen. Daarom kan Mrx niet worden vergeleken met genocide, 
noch met wrede tactieken om de vijand angst aan te jagen, noch met de 
voltrekking van totale oorlog. Mrx was geen doel op zich, maar een middel 
om een doel te bereiken. En dat doel is gehoorzaamheid en trouw aan  
YHWH.

434  
 
Aan het einde van deze beknopte geschiedenis van het onderzoek kan wor-
den gesteld dat het onderzoek naar Mrx in het Oude Testament zich tot nu 
toe met name heeft gericht op (de historische reconstructie) van Mrx in een 
oorlogssituatie. Tenminste Brekelmans, Lohfink, Stern en Niditch onder-
scheiden een oorlogs-Mrx waarbij de vijand gewijd wordt aan de vernieti-
ging. Daarnaast herkennen deze vier ook zowel een radicale vorm van Mrx 
waarbij alles en iedereen vernietigd wordt, als een beperkte vorm waarbij de 
Israëlieten de buit mogen behouden.  
Brekelmans en Lohfink pogen de ontwikkeling van een historische Mrx te 
reconstrueren. Zij doen dit weliswaar met behulp van de teksten van het 
Oude Testament, maar beiden gaan er van uit dat de overeenkomsten tussen 
de geschetste Mrx en de werkelijke toepassing ervan minimaal zijn. Stern 
neemt als het ware deze historische reconstructie op en vraagt met name 
naar de reden voor het gebruik van het concept Mrx. Naar zijn idee is het 
concept van de Mrx door de Israëlieten geadopteerd om orde te scheppen in 
een wereldbeeld dat beheerst werd door chaos. Niditch gebruikt eveneens de 
historische reconstructie zoals deze door Brekelmans, Lohfink en ook Stern 
is opgebouwd en verstaat Mrx vooral als een instrument om om te gaan met 
de psychische en ethische problematiek die het toepassen van geweld met 

 
432 Nelson, '�erem', p. 51-53 
433 Hierbij leunt Nelson zwaar op het artikel 'Bedeutung und Funktion' van Chr. Schäfer-

Lichtenberger. 
434 Nelson, '�erem', p. 53-54. Hier komt Nelson uiteindelijk ook dicht bij Fretz uit, al be-

rust zijn argumentatie op andere teksten.  
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zich meebrengt. Ook Nelson zet in op de ethiek als verklaring voor het con-
cept Mrx. De (ontwikkeling van) Mrx wordt bij bovengenoemde auteurs 
ingepast in een reeds bestaand historisch schema. Slechts Schäfer-
Lichtenberger en Fretz wijken daarvan af. Schäfer-Lichtenberger richtte zich 
echter op slechts enkele teksten, Fretz richtte zich voornamelijk op de profe-
tische teksten.  
De inpassing van Mrx in een historisch schema zegt echter niets over de 
ontwikkeling van het beeld van Mrx binnen de canonieke chronologie zelf.  
Evenmin wordt duidelijk hoe dit concept functioneert binnen de teksten. 
Daarnaast correspondeert het beeld van Mrx dat uit de geschiedenis van het 
onderzoek naar voren komt niet met de wijze waarop het concept in Joz. 7 
functioneert. Een rondgang door de teksten van het Oude Testament waarin 
Mrx voorkomt is noodzakelijk om een beeld te krijgen van wat Mrx werke-
lijk is en vooral, wat de functie ervan is.  

 




